
     
           

UCHWAŁA NR XI. 69  .15 
RADY GMINY CIEL ĄDZ 

 
z dnia 28 września 2015 r. 

 
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rawskiego 

 
 

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                            
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 
379, poz. 1072), oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. 
poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, 
poz. 1190) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje:  
 

§ 1. 1. Gmina Cielądz udziela Powiatowi Rawskiemu pomocy finansowej w ramach 
„Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”  na rok 
2016 pn. „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, 
przebudowę i remont próg powiatowych w powiecie rawskim – etap II”,  w ramach którego 
będzie kontynuowany remont drogi powiatowej nr 4302E (Chociw) – Sierzchowy - Cielądz                   
(dr. woj. Nr 707) wraz z poprawą bezpieczeństwa na skrzyżowaniu z drogą powiatową                    
nr 4306E (Wiechnowice) – Lesiew w m. Sierzchowy – etap II na długości 1850 m.  

2. Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej z budżetu Gminy               
w 2016 r. w wysokości 175.100 zł  (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy sto złotych). 

3. Realizacja zadania określonego w ust.1 nastąpi w 2016 roku.  
 

§ 2. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania 
określonego w §1 ust.1 regulować będzie odrębna umowa.  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

do Uchwały Rady Gminy Cielądz  

Nr XI.69.15 z dnia 28 września 2015 r. 

 
Powiat Rawski planuje złożenie wniosku o dofinansowanie z „Programu rozwoju 

gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2020”  na rok 2016 . 
 

  Gmina Cielądz udzieli pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 
175.100 zł na zadanie inwestycyjne : „Poprawa dostępności do sieci dróg krajowych                               
i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont próg powiatowych w powiecie 
rawskim – etap II”  w ramach którego będzie kontynuowany remont drogi powiatowej nr 
4302E (Chociw) – Sierzchowy - Cielądz  (dr. woj. Nr 707) wraz z poprawą bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniu z drogą powiatową  nr 4306E (Wiechnowice) –Lesiew w m. Sierzchowy – 
etap II na długości 1850 m.  
 

Wartość kosztorysowa całego zadania wynosi 700.400 zł . 
 

 

 


